
  شرح خطوات تقدیم طلبات االلتحاق للمدن الجامعیة
  

الضغط على ایكونة االستعالم والتسجیل في المدن الجامعیة  الموجودة على موقع 
  الجامعة 

  ثم الضغط على ایكونة التقدم للمدن الجامعیة)  قدامي(للطلبة القدامى اختیار 
وكتابة المجموع في خانة ، ) علمي او ادبي(للطالب المستجدین اختیار الشعبة 

  .المجموع ثم الضغط على ایكونة التقدم للمدن الجامعیة
  
  :االستعالم عن مواعید التقدم للمدن  

  
عند الضغط على ھذا العنوان سوف تظھر صفحة اخرى بھا الجامعات المصریة ، 

ثم )  جامعة الفیوم:مثال (نقوم بـ اختیار الجامعة المرد االستعالم عن المواعید بھا  
  " عرض المواعید"نضغط على 

سوف تظھر بدایة ونھایة مواعید التقدم للمدن الجامعیة بالجامعة المختارة بالنسبة 
  .للطلبة والطالبات القدامى والمستجدین

  
  :تقدیم طلب التحاق بالمدن الجامعیة

  
نضغط على ھذا العنوان لتقدیم طلب االلتحاق بالمدینة الجامعیة ، بعد الضغط على 
العنوان سوف تظھر استمارة التقدیم بالمدن وعلى الطالب مليء البیانات المطلوبة مع 

او "  الطلبة المستجدین"مراعاة االختیار اوال من اعلى الصفحة اذا كان الطالب من 
النتھاء من استكمال البیانات المطلوبة یقوم الطالب ، بعد ا"الطلبة القدامى"من 

  اسفل الصفحة "  تسجیل طلب االلتحاق" بالضغط على 
مرور المطلوبة في البیانات البد ان یحتفظ بھا الطالب النھا سوف كلمة ال: ملحوظة

  .اراد تعدیل بیانات طلب االلتحاق الحقًا اذا منھ ُتطلب من
  

  :تعدیل بیانات طلب االلتحاق
  

نضغط على ھذا العنوان في حالة اذا اراد الطالب تعدیل او اضافة البیانات التي قام 
، بـ ادخالھا في طلب االلتحاق ، بعد الضغط على العنوان سوف تظھر صفحة اخرى 

یقوم الطالب بـ ادخال الرقم القومي وكلمة المرور التي قام  بـ ادخالھا في طلب 
  "دخول"االلتحاق ، ثم الضغط على  

سوف تظھر استمارة طلب االلتحاق التي قام الطالب باستكمالھا ُمسبقًا ویستطیع 
" تعدیل بیانات طلب االلتحاق"الطالب تعدیل البیانات الخاصة بھ ثم الضغط على 

  .اسفل الصفحة
  
  



   :االستعالم عن القبول في المدن الجامعیة
  

لمعرفة اذا كان تم قبول طلبھ ام بعد تقدیم طلب االلتحاق على الطالب متابعة الطلب 
رفضھ ام اذا كان ھناك بیانات ناقصة علیھ استكمالھا، یقوم الطالب بمتابعة طلب 

  .االلتحاق من خالل الضغط على ھذا العنوان
بعد الضغط  على العنوان یقوم الطالب بـ ادخال الرقم القومي الخاص بھ ثم الضغط 

  ".استعالم"على 
  :یل االقراراتلیمات وارشادات وتنزتع
  

ھناك تعلیمات وشروط یجب توفرھا في حالة قبول طلب االلتحاق بالمدینة الجامعیة 
  في الطالب 
،ولمعرفة الشروط اوراق واقرارات البد من استكمالھا وتقدیمھا و بالمدینة لـ التحاقھ 

ثم " جامعة الفیوم"واالوراق المطلوبة نضغط على ھذا العنوان و نختار الجامعة 
  ".عرض التعلیمات"نضغط على 

شروط التقدم " سوف یظھر الملف الذي یحتوي على الشروط واالوراق المطلوبة  
، نقوم بالضغط  على اسم الملف ونقوم بحفظھ ثم طباعتھ " doc.للمدن واالقرارت 

واستكمال البیانات المطلوبة بھ واحضاره لـ ادارة المدینة الجامعیة في المیعاد الذي 
.د لتقدیم االوراقسوف یحد

  


